
يراد به  )) الفلك ((مرت باجلمع هنا  )) الفلك ((إذا ))  حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به ((

وأظن أين قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل  هذا مفرد نعم )) إذ أبق إلى الفلك المشحون ((اجلمع 

قال: كفلك  ؛رمحه اهللا وهو من الفقهاء قال: إن األحدب الذي يكون حدبته كالرافع  ينوي الركوع بقلبه

أبوه أحدب على قدر  يهذا اإلنسان األحدب إذا بغ ؛ينوى مجعه وإفراده واللفظ واحد العربية، نعميف 

 ((اجلمع وال مفرد؟  اشامل للمفرد واجلمع، وهنا يراد  )) الفلك (( ؛الركوع ويش نوعه؟ بالنية نعم

إخواين قلنا إن الوصف يعني املعىن املقصود ((والفلك اليت جتري  يا؟  )) والفلك التي تجري في البحر

  :والفلك الاليت جيرين يف البحر؟ صار مجع؛ ابن مالك يف األلفية يقول :يف البحر)) مفرد؟ لو قال

   جمعا  قد  التي  يئوالال  يتبالال  مطلقا    الذين  األولى  الذي   جمع                 

 ((قوله: و  ؛يت هي املفرد فعلى هذا تكون الفلك مفرد؛ لكن هي املفرد واملراد به اجلنس فيكون عامةال

؟ من  الباء للمصاحبة؛ يعين مصحوبة مبا ينفع الناس؛ من أين )) تجري في البحر بما ينفع الناس

أي الشيخ : ؟وصيد السمك : الطالب نعم ؟والصيد  ؛وغريهم والذخائراألرزاق، والبضائع ، واألنفس، 

، الدالة ألن ما اسم موصول يفيد العموم؛ كلما ينفع الناس؛ فهي من آيات اهللا عزوجل ؛وغريها، مبا ينفع

وسخر لكم الفلك لتجري  ((خرى: أعلى كمال قدرته وكمال رمحته وتسخريه؛ كما قال تعاىل يف آية 

ومن حكمة اهللا عزوجل أنه قدر يف األرض أقواا؛ قدره يعين  )) في البحر بأمره وسخر لكم األنهار

 ،عندهم البقول، واخلضوريكثر ألجل أن ينتفع الناس؛ يف ناس ما  ؛جعل قدرا هنا، وقدرا هنا، وقدرا هنا

ويف ناس يكثر عندهم نوع من احلشائش ما يوجد  ؛يأتيهم من أرض أخرى ؛وما أشبه ذلك ،واخلضروات

وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر  ؛يف املكان اآلخر ينقل إىل املكان اآلخر؛ فيتبادل الناس األرزاق

أي نعم الشيخ :يا شيخ؟  يف الظلمة ن حتت املاءغواصات متشي مسافة طويلة يا شيخ م السائل : له.

اآلن يقولون يف صواريخ جيلس  ؛ما ختزي راداراتفيها الشيخ :فكيف يدلون؟ السائل :من حتت الظلمة؛ 



؛ اآلن بدءوا ـ نسأل اهللا أن يكفينا شرهم ـ ريدله هو مكانه يف غرفة القيادة وتضرب اهلدف الذي هو ي

الغواصات بيف تسليح اجلو؛ انتهوا من تسليح األرض وتلغيمها  يف نزاعبدءوا يسلحون اجلو ولذلك هم 

، أمام قدرة اهللا ما يف أي واهللا أمام قدرة اهللالشيخ : ؛ قللني و ضعيفني حال على كل: الطالب ؛وغريها

شيء؛ ألن اهللا جل وعلى لو شاء خلسف م، خيسف م األرض وال يبقى هلم ذكر أمام قدرة اهللا ما 

فإذا وجد هذا  )) إن تنصروا اهللا ينصركم ((فيها شيء؛ ولكن اهللا جل وعلى جعل قدرته مشروطة 

قبلنا ينصرنا جل وعال؛ الذي مثل ما نصر  ؛الشرط، ونصرنا اهللا حقا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا نصرنا اهللا

؟  أيشالشيخ :يف مسألة لو نرسل عليهم قنابل ذرية؛ السائل : . سألة أقوالنا كثرية وأفعالنا قليلةلكن امل

الشيخ ؟ حد ذاا مث صارت اثىن عشر يوم والنار تلتهب وال تنفك وما راحوا يف قنابل ذرية السائل :

إنسان قبل  ثقة األحاديث عنهم كثرية؛ لكن ما نود نضيع الوقت؛ وإال حدثينوعلى كل حال يعين :

يومني جاءين يشاور يف موضوع اجلهاد معهم؛ يقول: إن فيه جبال يتعبون الغزاة يف إيصال املاء إليهم، 

فرون اخلنادق ألجل إذا جاءت إىل هذه اجلبال؛ حيمل الواحد اجلالون مع التعب ويصعد هذا اجلبل، وحي

ليهم قنابل إذا ضربت القنبلة علطيارات ضربوها، أقرب الذي يكون للطائرة، يقولون فيه طائرات ترسل ا

؛ وهذا اهللا على شيء قدير،  ال يدرونيف األرض انفجرت األرض عيونا، صارت حتفر هلم اآلبار وهم 

هل تكفي  لسائل :ا وثبتهم على احلق ـ  هذا من آيات اهللا عزوجل، و نصره؛ ـ ونسأل اهللا أن ينصرهم

هذا  السائل :ال يصري هذا خالف السنة يف الركوع  الشيخ :ي نعم تكف الشيخ : النية عن الركوع ؟

هذا من تقوى اهللا هيئته  الشيخ :واهللا يقول (( اتقوا اهللا ما استطعتم ))  السائل :إيه  الشيخ :عاجز 

مثل اإلنسان ما يستطيع يتحرك  تكفي النية مثل اجللوس الشيخ :تقريب الصفة  السائل :شك راكع بال 

ما ندري، ما نستطيع أن جنزم ذا؛ ألن  الشيخ :هل يقال إن مساء الدنيا من حناس  السائل :. ينوي 

(  جاءت األرضني يف السنة ؛اس، ما نستطيعالسموات ما نستطيع أن نقول إن السماء الدنيا من حن



ما نقدر نقول؛ إن اهللا نوه على ذكر  الشيخ :بالنسبة للقرآن  السائل :  ) طوق لهم بسبع أرضين

ما رأيك شيخ إذا  السائل : ، ومن األرض مثلهن يثبت العدد.أعظم من األرض االسموات يف العدد أل

هو صحيح إذا قيل السموات فهي  الشيخ :؟  قلنا السموات قلنا إا إجرام وإذا قيل السماء فهي

بما ينفع الناس والسحاب المسخر  ((قال:  شك؛ إذا قيل السماء فهي حتتمل هذا وهذا.جرام بال األ

(( وما أنزل اهللا من نعم  )) وما أنزل اهللا من السماء ((نبدأ من  نعم  )) بين السماء واألرض

املراد بالسماء هنا  )) أنزل من السماء ((يعين وفيما أنزل اهللا من السماء من ماء  )) السماء من ماء

إن  :العلو؛ هذا هو الصحيح؛ وإن كان بعضهم ذكر أنه حيتمل أن املراد به اجلرم، السماء احملفوظ؛ وقال

لى األرض؛ لكن هذا خالف الواقع ، عاملاء ينزل من السماء على السحاب، مث ينزل من السحاب 

 وما أنزل اهللا من السماء ((العلو هنا  )) السماء ((وخالف ما دل عليه القرآن؛ فالصواب أن املراد بـ

 )) من ماء ((وقوله:  .نعم )) وما أنزل اهللا ((هذه بيان ملاء، ملاء يف قوله:  )) من ماء ((وقوله:  ))

؟ املطر؛ هذا الذي أنزل اهللا من السماء فيه آيات عظيمة منها: كونه ينزل من السماء؛ فمن  املراد به

ا؛ هذا من آيات اهللا الدالة على رمحته؛ لو كان ذاذكذلك ينزل ر  ؛وجل عز ؟ اهللا الذي محله إىل السماء

وكونه ينزل من السماء ال جيري من األرض هذا أيضا من  ؛ينزل صبا ألهلك العامل؛ لكنه ينزل ردادا

آيات اهللا؛ ألجل أن ينتفع به سهل األرض، وجباهلا، سهوهلا وجباهلا؛ ولو كان ميشي لغرق األسفل قبل 

ل إىل األعلى. كذلك من آيات اهللا كونه ينزل ال حارا وال باردا؟ جيعلنا الربد، الربد ذكره اهللا تعاىل أن يص

وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من  ((يف سياق يدل على أنه نوع من االنتقام 

وتعاىل قد جعله وإن كان اهللا سبحانه  )) نا برقه يذهب باألبصارسيشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد 

تقدم أن إن هي اسم اخلرب، أين  )) إن في خلق السموات واألرض ((  .الغالب أنه انتقام رمحة؛ لكن

وما  : الطالبأي نعم،  الشيخ :مقدم،  : الطالب))  في خلق السموات واألرض ((خربها؟ خربها: 



 خلق السموات واألرض(( في . قوله تعاىل:  نعم الشيخ : )) آليات لقوم يعقلون ((عطف عليه 

لكل فرد من أفراد األنواع اليت عددها اهللا عزوجل؛ كل واحد  هل هي ؟هل اآليات هنا مجع )) ياتآل

 : الطالبميع آيات، يف اجلفيكون  ؛أو إن اآليات موزعة على كل نوع؟ فلكل نوع آية ؟فيه آيات

آيات  الشيخ :آية واحدة فقط؟  ؛كل شيء أنه يف : الطالبوإن أطلق؟  الشيخ : ؛يشمل هذا وهذا

في خلق  (( ؟يا رشيد أرنا ثالث آيات من هذا )) في خلق السموات واألرض ((. قوله:  متعددة نعم

أوال: قوة  : الطالب؟  )) في خلق السموات واألرض ((بني لنا ثالث آيات  )) السموات واألرض

طيب الدليل على أن  الشيخ : ؛السماء واألرضثانيا سعة  : الطالبنعم القوة،  الشيخ :وجل،  اهللا عز

 ؟ال ال السماء الشيخ : )) (( واألرض دحاها : الطالب؟  السعة من آيات اهللا؟ وأا من قوة اهللا

 )) الموسعون ((قوة، و )) بأيد ((نعم  الشيخ : )) والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون (( : الطالب

وكذلك ما أودع اهللا فيها من النجوم والكواكب واألفالك وعريها، ويف األرض أيضا يف إجياد  ؛سعة أرجائه

شجار، واجلبال، والسهول وغري ذلك كلها من من األار واأل األرض؛ يف تسخريها، وتذليلها، وما فيها

هي بأيد اليت ال ال هذه بقوة، ما هي  الشيخ :هل هي صفات؟  )) أيدب (( السائل : . نعم آيات اهللا

واختالف الليل  (( . نعم ألا ما أضيفت إىل اهللا؛ فهي مصدر آد يئيد أيدا كباع يبيع بيعا  جم

اختالفه  : الطالباختالفه من أين آياته؟  ؟ والنهار فيه آيات حممد امساعيل اختالف الليل )) والنهار

طيب أال يدخل يف  الشيخ : ؛ ذا؟ نعمإيالج هذا  الشيخ :؛ قصره، نعم ، برودا وحرا معناه: طوله و

 ذلك اختالف احلوادث؟ اختالف احلوادث كون اهللا يعز أقواما ويذل آخرين، ويكون اخلسر والرخاء أو

إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك  (( ؛)) وتلك األيام نداولها بين الناس ((العكس 

((  . ال ما ختتلف الشيخ : برده يف الليل والنهار ختتلف؟صالة  السائل : , األيام نداولها بين الناس ))

،  آيات ةخذكم حيث قلتم يف كل واحدنؤاأنتم فيها   )) والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس



 )) الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ((كل واحدة ثالث آيات على األقل يال يا حممد 

ما  الشيخ :ا على سطح البحر ويف هذا الزمان أصال ، اجري : الطالبأخرج لنا منها ثالث آيات ؟ 

ثاين الشيء:  : الطالب .أن يكون  ؛بعد وصلنا للزمان هذا جرياا على سطح ماء البحر وهي ثقيلة

ثالث: الذي تغوص  ؛نقل البضائع؛ من مكان إىل مكان ال توجد هذه األشياء، الفلك هي اليت حتملها

ذه الفلك إىل التوصل  لهذا يف البحر؛ لكن نعم الشيخ :طرقات عظيمة؟ من ما يف البحر  ؛حتت املاء

الشيخ  ؛تستخدم يف احلروب : الطالب نعم يف السفن العادية الشراعية ؛ما يف البحر؛ ألم يصيبون فيها

ن قد يكون له غرض أن ينتقل بني قارة إىل أيه استخدامها يف احلروب، ونقل اإلنسان أيضا؛ اإلنسا :

(( والفلك أي نعم وجدنا إذا احلمد هللا فيها  الشيخ : قارة ، ومن مكان إىل مكان فهذا من آلياته .

 (( صر.احلأيضا كوا مبا ينفع الناس هذا منافع الناس ما هلا  )) التي تجري في البحر بما ينفع الناس

إنزال اهللا املاء من هذا أيضا فيه آيات:  )) ماء فأحيا به األرض بعد موتهاوما أنزل اهللا من السماء من 

 : الطالبوليس يصب صبا طيب هذه واحدة،  الشيخ :ينزل املاء بقطرات،  : الطالب,  السماء، نعم

إنزال  ؛طيب إحياء األرض به؛ لكن إحياء األرض نفس إحياء األرض فيه آيات الشيخ :إحياء األرض 

هذا من آيات اهللا، وال حظوا ما نريد من آيات اهللا اآليات الدالة على القدرة والعظمة  ذاذااملطر كونه ر 

خزنه يف  : الطالب ؛احلكمة هي من آيات اهللا وال ال؟ أي نعمالدالة على فقط، حىت الدالة على الرمحة و 

 )) فسلكه ينابيع في األرض (( خزنه يف بطن األرض حىت إذا احتاج الناس إليه الشيخ :األرض 

 ((أيه هي ما تدخل يف قوله:  الشيخ : ؛وهذا رفع القحط عن الناس : الطالباستخرجوه وانتفعوا به، 

هو إحياء األرض وهذا إحياء ما عليها، هذا إحياء ما على  : الطالب؟  )) فأحيا به األرض بعد موتها

نعم كونه ينزل من أعلى وليس من  الشيخ : ؛أعلىكونه ينزل من  : الطالبحممد ؟  الشيخ :األرض، 

هذا أيضا من آيات اهللا؛ ألنه لو نزل الذي ميشي مشي األرض أغرق األسفل قبل أن يأيت إىل  ؛أسفل



نعم كونه ذه احلالوة، وكونه ليس باردا وال حارا، ليس باردا  الشيخ :فيه حالوة  : الطالب ؛األعلى

كونه؟ كونه األرض من الشمس مث ينزل،   يكونه ينته : الطالب نعم؟ حارابرودة تؤثر على النبات وال 

أيه يعين كونه يصعد من البحر؟  الشيخ : ؛يذهب الشمس عن األرض مث ينزل هذه من آيات عظيمة

أي من آيات اهللا لكن  : الطالب ؟ هو من آيات اهللا يا شيخ السائل : ؛هذا قد يسلم به وقد ال يسلم

إذا أيش هو غري ذلك هل  السائل : ؛من هذا، أحيانا يكون كذلك وأحيانا ال يكونما هو كلها ظاهر 

اهللا أعلم، بقوله كن؛ وهلذا أحيانا حنن نشاهد هنا يف القصيم، قصيم ما  الشيخ :تكون من السحاب؟ 

كون  : الطالب ؛هو حبوله حبار، نشاهد السماء صحوا ونشاهد بأعيننا تنشق قطعة صغرية مث تنتشر

يا أي نعم املهم فيه اآلن أخذنا منه ثالث آيات يكفيها  الشيخ : بقدر املعني بل ينزل بقطرة، نزوله

أحيا به  ((هذا  )) أحيا به األرض بعد موتها ((قوله: فأحيا به األرض بعد موتها ))  ((وقوله:   .شيبة

الذي ، الذي حييا هو النبات هل األرض أو النبات اليت فيها؟ الذي حييا هو النباتا الذي حيي )) األرض

بأن يف  :قد يقول القائلون,  )) (( فتصبح األرض مخضرةيف آية أخرى:  تعاىل فيها؛ وهلذا قال اهللا

حياة األرض على حياة نباا؟ وحنن نرد عليهم بأن نقول:  القرآن جمازا، إن هذا من ااز؛ حيث أطلق

؟ ما  به أبدا حياة الرمل والرتاب واألحجار؛ وإمنا يعىن بهإن مثل هذا األسلوب يف اللغة العربية ال يعىن 

ومادام هذا معىن هذا الرتكيب يف أسلوب العريب بقي هذا حقيقة ال جمازا؛ ألننا  ؛فيها من الثمار والزرع

وكم   ؛قد قررنا فيما قبل قاعدة فقلنا: إن الكلمات ال يتبني معناها إال بالسياق، وضم بعضها إىل بعض

نأيت ملثل القرية، كلمة القرية اليت يدندن حوهلا أن  ؛هلا معىن يف سياق ومعىن آخر يف سياقكلمة كان 

نعم؟ بلفظ  ميقولون بااز نعم؟ نقول: القرية استعملت مرادا ا أهلها، واستعملت مردا ا مساكنه

 مهلكو أهل هذه القريةإنا  ((ة نعم؟ قوله تعاىل: نواستعملت مرادا ا أهلها بالقري ؛وضعنياملصريح يف 

املراد ا املساكن واضح، أهل هذه القرية  )) أهل هذه القرية ((ويش املراد بالقرية ؟ ال يا إخوان  ))



 ؟ ويش املراد )) (( وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ؛املراد ا املساكن

لم ال يوصف به املساكن، املساكن ما هي تظلم؛ ألن الظ ؛أهل الشك يف هذا الشيخ :أهل،  : الطالب

وال ميكن ألي واحد أن يقول إن املتبادل من هذا  )) وهي ظالمة ((ة قوله: نفإذا املراد بالقرية أهلها بقري

؛ وحينئذ ما استعملت القرية اآلن يف جمازها، استعلمت يف املساكن ما أحد يقول أبدا :اللفظ، من القرية

اختالف بحقيقتها؛ ألن حقيقة الكالم: ما يتبادر إىل الذهن من املعىن، هذه حقيقته؛ وهو خيتلف 

 ((هذا الذي يضربون على وطرها من يقولون إن يف القرآن جمازا  )) واسأل القرية ((السياق طيب 

راح يقول للجدران يا ولد هو سرق أخو  )) اسأل القرية ((ا هو املراد هذا معلوم م )) اسأل القرية

؛ ولو أن أحدا قال إن املعىن يوسف نعم؟ هل أحد يعقل هذا إن هذا هو املعىن؟ أبدا، ما أحد يعقل هذا

اهللا ما أراد هذا إطالقا، وال يفهم هذا املعىن ف ؛هذا ظاهر كالم اهللا لكان باحلقيقة ساخرا بكالم اهللا

فاملعىن املتبادل من السياق  ؛وذا تبني أن الكلمة يكون هلا معىن حبسب السياق ؛طالقا من هذا اللفظإ

املراد  )) ء فأحيا به األرضأنزل من السماء ما ((ألي تركيب كان؛ وحينئذ يقول:  ؛هو حقيقة الكالم

أحجار و بال شك املراد أحيا به النبات؛ ألنه الذي يوصف باحلياة والنور؛ أما األرض نفسها فإا رمل 

فيه آيات كثرية: آيات  )) أحيا به األرض بعد موتها فيه آيات ((طيب و . تراب ما حييا وال ميوتو 

آيات دالة على الرمحة مبا فيها هذا  . آيات دالة على احلكمة، وآيات دالة على القدرةو دالة على الرمحة، 

متاعا لكم  ((ملن؟  )) أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ((اإلحياء من املنافع العظيمة 

وال ال؟ لنا وألنعامنا قوتا،  ،فكم من نعمة كثرية يف هذه الزروع اليت أحياها اهللا باملطر )) وألنعامكم

. فيه آيات دالة على احلكمة وهو: أن آيات هذه  على الرمحةواضح؟ طيب هذا دال  ،ودواء وغري ذلك

الزروع جاءت بسبب؛ وهو؟ املاء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن اهللا عزوجل خيلق حبكمة وقدر حبكمة، اهللا 

زرع بدون ماء؛ لكن كل شيء مقرون بسبب؛ فكونه جل وعال القادر ـ جل وعال ـ أن يقول للزرع أنبيت 



وأن كل شيء له نظام خاص ال يتعداه  ؛اء ويش يدل عليه؟ على احلكمةاملربط  إحياء األرض بنزول 

. فيه آيات دالة على القدرة وهي أنك ترى األرض  منذ خلق إىل أن يعلم اهللا تعاىل خبراب العامل

أنزل اهللا عليها مطر بعد حنو شهر تأيت إليها جتدها ا فيها شيء؛ فإذا شهباء م ،سوداء ،، هامدةخاشعة

إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى  ((تز أزهارا، وأوراقا، وأشجارا 

واهللا لو أن البشر من أوله إىل آخره اجتمعوا على أن  ؛هذه قدرة عظيمة )) إنه على كل شيء قدير

وحبة تنبت سبع سنابل يف كل  ؛ما يستطيعون ورقة من حبة، واحدة من حبة يستطيعون وال ال؟خيرجوا 

؟ نعم القدرة العظيمة اليت ال منتهى هلا؛ إذا فيه:  أليس هذا دليل على قدرته العظيمة ؛سنبلة مائة حبة

 ((نعم  )) الرياحفأحيا األرض بعد موتها وتصريف  (( ؟ واحلكمة، والرمحة  درة، ويش بعدآية الق

(( وما أنزل اهللا من السماء ويش معطوفة عليه ؟  )) بث ((طيب نشوف  وبث فيها من كل دابة ))

؟ إذا بث معناها بث  )) أحيا ((على  )) من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة

 ؛ين وفيما بث فيها من كل دابةيع )) أنزل ((الظاهر أا معطوفة عل قوله:  ؟الدواب بعد نزول املطر

(( من  أي يف األرض  )) وما بث فيها ((وفيما بث يف األرض من كل دابة، أو يف األرض والسماء؟ 

كل، أتى ا للداللة على األنواع واألجناس يف األرض من الدواب ما يعلم ا إال الذي   )) كل دابة

يعلم هذه  ؛ما يعلم بأنواعها وأجناسها فضال عن أفرادها إال الذي خلقها سبحانه وتعاىل ؛خلقها

عزوجل؛ ففيها من آيات اهللا الدالة  اهللا األجناس، وأنواعها، وأفرادها، وأحواهلا، وكلما يصلحها يعلمها

د هذه الدواب على كمال قدرته، ورمحته، وعلمه، وحكمته ما يبهر العقول؛ شف سبحان اهللا العظيم جت

 أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ((املختلفة املتنوعة، واحلشرات الصغرية كيف اهللا هداها ملا خلقت له 

رج من هذا اجلحر حاملة أوالدها، ذر حتمل ختحىت إنك لرتى املاء يدخل يف جحر الذر فرتى الذر  ))

يف قلب هذه الذرة رمحة لتحمل  ؟ لكن رمحة أرحم الرامحني جعل أوالدها، ماذا ترجوا من هذه األوالد



 نعم؟ الشيخ :هل هلا قلب؟  السائل : ؛ أوالدها عن الغرق؛ أنا شاهدته بعيين، وأنتم إذا شئتم جرب

نعم هلا القلب، وهلا عقل يليق ا؛ فاحلاصل إن هذا من آيات اهللا  الشيخ :؟  جعل هلا القلب السائل :

اليت تأكل مادون أوالدها من احليوان؛ جتد أوالدها الذي عزوجل؛ كذلك أيضا البهائم، السباع الضارية 

حتنوا عليه وتربيه حىت إذا استقل بنفسه صار عدوا هلا، أو صارت  ؟ أكرب من الذي تأكل ماذا تصنع به

؛ هذا من آيات اهللا اهل ةهي عدوة هلا؛ اهلرة تريب أوالدها؛ فإذا استغنوا عنها تردم ، صارت عدو 

اب اليت بث اهللا يف األرض من آيات اهللا إنك ترى بعض الدواب تدب على عزوجل؛ يف هذه الدو 

األرض تدب؛ لكن ما تكاد تدرك جسمها فضال عن أعضائها، فضال عما يف جوفها؛ ومع ذلك 

عايشة وال ال؟ عايشة ما هي عائشة، خولة؟ عايشة على ما هي عليه، عايشة وتعرف مصاحلها، تعرف 

يات اهللا؛ وعلى كل حال حنن ما نعرف حقيقة، ما درسنا يف علم األحياء جحرها، وتأوي إليه هذه من آ

ومن درس يف علم األحياء وجد من هذا ما يبهر العقول؛ فما بث اهللا يف األرض من الدواب من 

أجناسه وأنواعه هذا فيه من آيات اهللا ما ال حيصى نعم؟؛ ألن يف كل شيء منه آية؛ وهو ال حيصى 

فيه آيات؛ يعين هذه  )) وما بث فيها من كل دابة ((وقوله:  ال عن أفراده.أنواعا أو أجناسا فض

معلومة ألنه خلقها، موضوع فيها الرمحة ألننا نشاهد الرتاحم  ؟كثرية معلومة عند اهللالالدواب العظيمة 

فهم لها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أنعاما  ((؟ نعم  فيها مصاحل للعباد وال ال ؛بينها

وهنا آية أيضا غريبة وهي: متام قدرة اهللا عزوجل  )) مالكون وذللنها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

وفيه حيوان ينتفع به بنو آدم؛ واخلالق واحد، واملادة  ؛يؤذي بين آدم نيوان؛ يف حيوااحلخبلق الضدين يف 

؟ البعري أكرب من  ال الإمنافع كثرية و واحدة، واجلنس واحد؛ مع ذلك هذا منه غاية الضرر، وهذا منه 

وجل جييء  للها اهللا عزذتضر ورمبا تقتل؛ والبعري؟ تنفع، ؟ معلوم، العقرب تلدغ فتؤذي أو  العقرب معلوم

يرعاها يأخذ خبطامها ويقودها إىل ما شاء؛ أو يستدبرها ويسوقها إىل ما شاء؛ وهذا  الذي الصيب الصغري



خلق هذه املخلوقات العظيمة وجعل بعضها نافعا وبعضها ضارا هذا من الشك إنه من آيات اهللا الذي 

املمثلة الذين مثلوا اهللا خبلقه إذ فيها تباين األشياء مع  علىشيخ فيها آيات ردا  السائل : . آيات اهللا

عندي فيها  )) وبث فيها من كل دابة ((  أيه مع اتفاق االسم ، أي نعم الشيخ : ؟    اتفاق االسم

أما على قراءة اإلفراد فاملراد اجلنس؛ وأما على قراءة اجلمع فاملراد  )) وتصريف الريح ((ثانية وهي:  قراءة

فيه آيات تصريف الرياح؟ أي نعم فيه آيات كثرية، والتصريف يشمل  )) تصريف الرياح (( ؛أنواعها

من  ؛تصريفها من حيث املنافع وعدمها ؛وتصريفها من حيث الشدة وعدمها ؛تصريفها من حيث االجتاه

حيث االجتاه جعل اهللا سبحانه وتعاىل متجها ميينا، جنوبا، ومشاال، وغربا، وشرقا؛ هذه هي األصول يف 

ستقامة يف الشرق، أو االاجلهات؛ وهناك جهات أخرى تكون بينها وتسمى النكبة؛ ألا ليست على 

ن اجتاه األصلي؛ هذه الرياح يف تصريفها آيات؛ لو بقيت الغرب، أو الشمال، أو اجلنوب؛ فهي ناكبة ع

الريح من جهة واحدة ألضرت يف العامل؛ لكنها تتقابل؛ فيكسر بعضها حدة بعض، ويذهب بعضها مبا 

يف  أيضا بعض اآلخر من األذى واجلراثيم وغريها؛ فتتقابل ويكسر بعضها بعضا؛ كذلكالجاء به 

؛ فبعضها جيمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها تصريفها أيضا آيات بالنسبة للسحاب

ألم تر أن اهللا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من  ((نعم؟ ه ر جي

وتلقح أيضا بعض  يف السحاب حإا تلق :قال أهل العلم )) حوأرسلنا الرياح لواق ((خالله )) 

بعض النبات الذي حيمل اللقاح إليه هو الرياح؛ يف تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعي  النبات،

وال ال؟ نعم؛ فيه أيضا آيات يف إهالك أناس وإجناء آخرين وال ال؟ أهلك اهللا به عادا، وطرد به األحزاب 

لريح من شر األحزاب؛ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وأجنى اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ذه ا

ففيه آيات؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة اهللا، ورمحته، وعزته، وحكمته؛ لو أن مجيع مكائن 

معت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء هل ميكن أن حترك تجاالدنيا كلها، كل مكائن الدنيا 



وب؟ أو بالعكس؟ ما تصل؛ واهللا ؟ إال فيما حوهلا فقط؛ لكن تصل من أقصى الشمال إىل اجلن ساكنا

جتد الرياح شديدة مشالية يف حلظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة؛ هذا  )) كن فيكون ((جل وعلى 

 يذكر اهللا عزوجل بأمر ما يستطيعه البشر؛ وهلذا صار تصريف الرياح آيات من يتمتام قدرة اهللا العظيمة ال

ا على ري مصاحل للسفن اجلوية؛ ألن هلا تأثتصريفها أيضا  يفإن آيات اهللا العظيمة الدالة على قدرته؛ مث 

إذا  ؛الطائرات، هلا تأثري على الطائرات كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات ما هلا تأثري؟ هلا تأثري

هذه آية  )) (( والسحاب المسخر  الرياح حقيقة تصريفها فيه آيات من آيات اهللا العظيمة الكثرية.ف

السحاب هو هذا الغمام واملزن؛ ومسي  )) السحاب المسخر بين السماء واألرض ((من آيات اهللا 

اآلن يقبض قبضا  الغيم سحابا؛ ألنه ينسحب انسحابا يف اجلو؛ ما هو يقبض قبضا؛ أنتم تشاهدون

جل  ولكن؛ ال؛ ولكنه ينسحب انسحابا بإذن اهللا؛ هذا السحاب املسخر املذلل الذي ذللـه خالقه

هذا السحاب املسخر املذلل بني   أحيانا رمحة وأحيانا نقمة نعمصاحل عباده؛ يرسل اهللاوعال؛ ذللـه مل

؟ على القدرة، والرمحة، واحلكمة كلها موجودة يف  السماء واألرض فيه آيات؛ آيات دالة على أي شيء

من  وجل؛ ما أحد يستطيع؛ مث ؟ اهللا عز هذه اآليات؛ على القدرة من يستطيع أن يأيت بالسحاب؟ من

مث من يستطيع أن جيعل  )) (( وينزل الغيثيستطيع أن يدير منه هذا املاء؟ اهللا عزوجل؛ وهلذا قال: 

بال السود يوحش من يراه؛ وأحيانا يكون خفيفا؛ اجلهذا السحاب أحيانا مرتاكما حىت يكون مثل 

ا جنده مستقر ما ميشي، ؛ حنن شاهدناه كثري ه ال يتحركاوأحيانا يكون سريعا؛ وأحيانا بطيئا؛ وأحيانا تر 

مستقر ما ميشي؛ ألنه ميشي بأمر اهللا؛ فهو مسخر مذلل بأمر اهللا عزوجل؛ مث هذا السحاب أيضا 

 يأيت فوق الرؤوس ويرعد ويربق نعممسخر بأمر اهللا يسقي هذه األرض وال يسقي هذه األرض؛ جتده 

ورمبا يستقر بعض االستقرار وال ميطر؛ مث ينصرف إىل قوم آخرين فيمطر عليهم بدون هذا الرعود والربق؛ 

يف السحاب يقول اسق  االرجل الذي مسع صوت ال خيفى عليكم أو على أكثركم قصةأظن ألنه يؤمر؛ و 



فأفرغت  قتوسلم؛ يقول هذا الرجل: فانطل عليه حديقة فالن؛ وهذه ثابت عن الرسول صلى اهللا

يف حرة؛ مث جرى الوادي يف شطر احلرة؛ فأسقى تلك احلديقة؛ فجاء إىل صاحبها فقال:  ئهاالسحاب ما

سم الذي مسعه يف السحاب يقول: اسق اال؟ أخربه بامسه؛ فإذا هو  قال: ماذا تريد من أنت يا فالن ؟

: ثلث للفالحة، وثلث ؟ قال: إين أقسمها، وأجزئها ثالثا قال: ماذا تصنع فيهاو حديقة فالن؛ 

ألوالدي، وثلث الثالث أتصدق به؛ الشاهد إن هذا السحاب ينزل ماءه بأمر اهللا، وميتنع بأمر اهللا 

عزوجل؛ وكذلك ال خيفى عليكم ما ثبت يف الصحيحني من حديث أنس يف قصة رجل الذي جاء 

وسلم سأل اهللا أن يغيثه؛  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلب منه أن يستسقي؛ النيب صلى اهللا عليه

والسماء صحو ما فيها وال قزعة ؛ فأنشأ اهللا السحاب وانتشر، ورعد، وبرق، وأمطر فما نزل الرسول 

ـ لو اجتمع اخللق كلهم سبحان اهللا العظيم  ـ صلى اله عليه وسلم من املنرب إال واملطر يتحاذر من حليته

ة من آياته، وآية لصدق  خلقه وسخره وأمره فنزل؛ آيالفعل ما استطاعوا؛ لكن اهللا على أن يفعلوا هذا

اللهم ( يف اجلمعة الثانية طلبوا من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يستسقي هلم فقال:  رسوله نعم

حوالينا وال علينا؛ اهللا على اآلكام والضراب وبطون األودية ومنابت الشجر؛ وجعل يشير بيده 

؟  ؛ انفرجت ألمر الرسول وال ألمر اهللا ) ناحية من السحاب إال انفرجت إلىحوالينا كذا؛ فما يشير 

ألمر اهللا؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم يوجه، مثل ما هو قاسم واهللا معطي؛ الرسول موجه؛ لكن 

السحاب لو أمره الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألف مرة ومل يأمره الرب جل وعلى ما حترك؛ لكن هذا 

؛ فهذا من تسخري اهللا سبحانه وتعاىل هلذا السحاب املسخر؛ وإذا رأيناها أيضا هلذه السحاب بأمر اهللا

السحاب بعضه حتتك مثل بعد األرض، وبعضه فوقك هذا املسخر؛ وأظن بعضكم ركب الطائرة؛ جتد 

مثل بعد السحاب عن األرض؛ طبقات عظيمة؛ كنا نظن إن السحاب قبل نصعد إىل اجلو إن السحاب  

متباينة؛ وشاهدناه أيضا يف األرض ويف اجلو، و يف طبقة واحدة؛ فإذا هو طبقات عظيمة متباعدة  كله



يلتئم؛ وقد ذكروا لنا أهل الدراية يف هذه األمور إنه إذا أرعد جانب و شاهدناه جيتمع بعضه إىل بعض 

فيها  بإذن اهللا ، شاهلوا كأن تتجمع على هذه لرتعب، تتجمع نعم من السحاب بدأت املزن

بين  ((وقوله:  وجل. ناطيسا جيذب هذا املتفرق من السحاب إليه؛ هذا أيضا من آيات اهللا عزغم

؟ السماء السقف احملفوظ، سقف املرفوع، واألرض أرضنا هذه؛  ما املراد بالسماء ) السماء واألرض

الرد على  التقرير؛ أنا قصدت ذا ؟ ال؛ فهي بينها بدون مالصقة وهذه البينية هل تقتضي املالصقة

 عين من أصابع الرحمنإن قلوب بني آدم بين أصب (الذين أنكروا قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

  وقالوا لو كان هذا حقيقة )


